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LEIA O TEXTO : 

A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e 
representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa área do conhecimento é 
de extrema utilidade não só para os estudos em Geografia, mas também em outros campos, como a Historia e a 
Sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma dada realidade. 
As principais formas de representação da terra são: 
1-Globo terrestre:terrestre é a forma mais perfeita de representar a Terra. Porém a dificuldade de manuseio 
dificultou sua utilização no dia a dia como objeto de estudos. 
2-Planisfério: É um mapa plano, onde podemos observar de forma global, a constituição da 
3-Croqui: é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa produzido sem 
escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a obtenção de informações 
gerais de uma área. 

4-Planta:normalmente são feitas em escalas maiores, só que em uma pequena área que está rica em detalhes. 
Um exemplo do seu uso seria nas casas e prédios. 
5-Maquete:são modelos em miniatura que apresentam trêsdimensões: altura, largura e comprimento. Podem 
representar aspectos naturais quanto culturais da paisagens. São utilizadas por engenheiros e arquitetos para 
representar objetos de obrar a serem executadas;, 
6-Mapas:Os mapas são instrumentos de comunicação, servem para representar graficamente uma dada área do 
espaço terrestre. Os mapas e cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes na 
superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. 
São vários os elementos de um mapa, isto é, aqueles itens e símbolos necessários para que uma mera figura 
possa ser diferenciada de um verdadeiro mapa ou cartograma, que é feito com rigor científico para representar 
uma determinada área da superfície terrestre. Em geral, os mapas costumam apresentar as seguintes 
composições: título, orientação, legenda, escala e fonte: 
a-Título: O título, que por vezes vem acompanhado de um subtítulo, é o indicador do tema retratado, quando se 
trata de um mapa temático.  
b-Legenda: As legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Esses símbolos podem 
apresentar-se em forma de cores, ícones, hachuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos 
apresentam padronizações, como o azul para representar a água; o verde, para as florestas e áreas verdes, 
linhas com traços para representar ferrovias; aviões para representar aeroportos, entre outros inúmeros 
exemplos. 
c-Escala: indica a relação matemática entre o espaço real e a representação desse espaço no mapa.  
d-Orientação: é importante no sentido de apontar a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, 
consequentemente, os demais pontos cardeais. Ela pode apresentar-se com uma rosa dos ventos completa ou 
apenas com uma seta indicando o norte geográfico.  
e-Fonte: Indica quem elaborou o mapa. 
                 Os mapas podem ser de vários tipos: 
-Mapas físicos: são mapas que representam a superfície física da terra, como as formas de relevo, a 
hipsometria (as altitudes da terra divididas em cores), a hidrografia, o clima, entre outros. 
-Mapas econômicos: são mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades 
econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo: a receita 
financeira dos estados brasileiros, o índice de População Economicamente Ativa (PEA) de uma região etc. 
-Mapas demográficos: trata-se da representação espacial das populações, como índices populacionais, taxas 
de analfabetismo, migrações etc. 
-Mapas políticos: representam as divisas e fronteiras entre países e/ou entre unidades federativas 
estabelecidas e consolidadas politicamente. 
-Mapas históricos: são mapas utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico, 
como as áreas colonizadas no Brasil até o século XVII. 
-Mapas estilizados: são mapas em que não há a representação fiel das proporções das diferentes áreas do 
espaço geográfico, alterando suas formas conforme as informações. Um exemplo desse tipo de mapa é a 
projeção de anamorfose. 
Responda: 
1-Procure o significado das seguintes palavras: 
a- Anamorfose 
b- Estilizado 
c- PEA 
Aula 2:-Atividade na plataforma Compartilha: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/simbologia-dos-mapas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/escalas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/os-pontos-cardeais-suas-subdivisoes.htm

